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AVE  MÁRIA! 

Drahí priatelia,  

náš rok s Jankom Havlíkom sa úspešne rozbehol a my sa 

skutočne tešíme, že vám môžeme priniesť ďalšie, 

v poradí už štvrté stretko. Téma je tentokrát spätá aj 

s iným výrazným mužom, s ktorým mal náš Janko veľa 

podobného. Pier Giorgio Frassati a Janko Havlík. Jeden 

už vyhlásený za blahoslaveného, druhý na najlepšej 

ceste k tomu. 

V tejto katechéze sa pozrieme na jeho priateľstvá, voľné 

chvíle, čas strávený s ľuďmi i v prírode, v čom svoj život 

prežíval podobne ako bl. Pier Giorgio.  Aj cez veľké 

prekážky nestrácali na radostnom duchu a vždy čerpali z 

toho najlepšieho Zdroja, Zdroja nekonečnej lásky. Dnes 

ich oboch prezývame aj apoštolmi úsmevu. Apoštoli tak 

jednoduchého a obyčajného gesta, ktoré však môže 

veľa zmeniť v živote iných. Ak sa nám svätosť zdá 

niekedy vzdialená a ťažko sa nám verí, že je pre 

každého, spomeňme si na týchto dvoch mladých mužov 

a skúsme začať s niečím možno tak prirodzeným, čo 

napriek tomu častokrát spôsobuje zázraky. 

Anna Remenárová 
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   Milý animátor, 

chceme Ťa na začiatok informovať, že tento dokument je pripravený tak, aby 

si si mohol jeho obsah prispôsobiť ako uznáš za vhodné. Určite nestihneš 

všetky aktivity, a preto vyber z nich tie, ktoré považuješ za najvhodnejšie 

a ostatné prípadne použi inokedy (ak chceš).  

Prajeme veľa radosti a požehnania pri realizácii a nezabudni čo najviac toho 

     zdokumentovať a poslať nám na mail zmm@zmm.sk 

 Tvoj redakčný tím  

 

 

  

Ciele  
❖ Porovnať život bl. Piera Giorgia Frassatiho so životom Janka Havlíka 

❖ Vyzdvihnúť radostného ducha týchto „apoštolov úsmevu“  

❖ Motivovať účastníkov k nasledovaniu týchto našich patrónov v službe chudobným 

❖ Povzbudiť mladých žiť misionárskeho ducha v každom prostredí 

❖ Uvedomiť si význam priateľstva a lásky k stvoreniu 

 

 

 

 

Budeme radi, ak fotky a videá zo svojho stretka budeš zdieľať  

na Facebooku či Instagrame. 

Môžeš nám ich poslať aj na zmm@zmm.sk. 

#JankoHavlikMladym 

 

  

mailto:zmm@zmm.sk
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Úvodná modlitba 

Ice-braking [Ajsbrejking] s modlitbou – Pozri sa do zrkadla 

Vek: pre všetky vekové kategórie 

Cieľ: Uvedomiť si, že Boh nás aj našich priateľov má rád takých, akí sme. 

Každý z nás máme hodnotu a naše rozdiely nás robia výnimočných 

pri službe druhým. 

Pomôcky: zrkadlo, truhlička (alebo iná nádoba) 

Priebeh: Animátor usadí účastníkov do kruhu. Do stredu položí truhlicu, v ktorej sa bude 

nachádzať zrkadlo. Úlohou účastníkov je prísť ku truhlici, otvoriť ju, pozrieť sa do zrkadla 

a prečítať si citát zo Svätého písma (zo žalmu 139: „Chválim ťa, že si ma stvoril tak zázračne“). 

Následne si daný člen skupiny sadne a zotrváva v tichosti. Takto sa všetci vystriedajú. 

Animátor ich môže povzbudiť aj nasledovnými slovami: 

Boh má pre každého z nás naplánovanú inú cestu. Každý z nás je v Božích očiach na 

správnom mieste. A to, ako vyzeráme, je súčasťou tejto cesty. Sme dielami jeho rúk. Každý 

jeden je jedinečným neopakovateľným dielom jeho tvorby. Boh si dokáže použiť aj tie veci, 

ktoré nám možno prekážajú, alebo za ktoré sa hanbíme. Prijatím seba samých zároveň 

chválime Boha, že nás miluje takých, akí sme. Buď jeho dielom, za ktoré sa on nehanbí. Buď 

sebou samým – pretože tak môžeš obohatiť tento svet. V tomto spoznávaní seba samých 

v Božej identite budeme môcť následne spoznať aj jedinečnosť iných a stať sa apoštolmi 

úsmevu. 

Modlitba vincentskej rodiny 

Pane, daj, aby som bol svojim blížnym dobrým priateľom, daj, aby moja osoba vyvolávala 

dôveru u tých, čo trpia a sťažujú sa, ktorí hľadajú svetlo ďaleko od teba, ktorí chcú začať 

a nevedia ako, ktorí by sa chceli zdôveriť, a nie sú toho schopní. 

Pane, pomôž mi, aby som neprešiel popri nikom s ľahostajnou tvárou, 

zatvoreným srdcom, zrýchleným krokom.  

Pane, pomôž mi, aby som si všimol tých, čo sú vedľa mňa, ktorí sú 

ustarostení a dezorientovaní, ktorí potichu trpia, ktorí sa cítia izolovaní. 

Pane, daj, aby som kráčal k blížnemu cestou, ktorá vie ísť v ústrety srdcom. Osloboď ma od 

egoizmu, aby som ti mohol slúžiť, aby som ťa mohol milovať, aby som ťa mohol počúvať 

v každom bratovi, ktorého z tvojej vôle stretnem. Amen. (Zdroj: https://www.vincentini.sk/)  
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Život Janka Havlíka 

V tejto sekcii máš teoretickú časť stretnutia. Jej cieľom je predstaviť kontext časti Jankovho 

života a prepojiť ho s našou realitou, aby sme rozpoznali, v čom môže byť Janko pre nás 

vzorom. Bolo by dobré, keby si si ju vopred prečítal a odovzdal príťažlivým spôsobom (nie len 

suchým prečítaním). Aktivity, ktoré nasledujú v ďalšej časti, môžeš použiť buď pomedzi 

teoretickú časť (ak ti pasujú), alebo až následne pre hlbšie pochopenie teórie na praktických 

úlohách. 

Janko a Pier Giorgio 

„Buďte ako Frassati!“ Takto nás vyzýva hlava katolíckej Cirkvi, pápež František. „Buďte ako 

Havlík a Frassati!“, možno raz zaznie na Svätopeterskom námestí. Oni sú naši patróni, 

patróni mládeže!  

Pier Giorgio sa narodil 6. apríla 1901 v Turíne, Janko o generáciu neskôr, 

12. februára 1928 vo Vlčkovanoch. Obaja spoznávajú v sebe túžbu 

po kňazstve a darovaní sa Bohu v službe chudobným podľa vzoru svätého 

Vincenta de Paul. Avšak ani jednému nie je dopriate, aby ju naplnili tak, ako 

by očakávali - Pierovi kvôli postoju rodičov; Jankovi kvôli štátnej moci. Ich 

odvaha a láska ku Kristovi ich však hnala vpred aj cez veľké prekážky. 

Zomierajú v pokoji, odovzdane a v nádeji, že pre svojho Pána a jeho 

chudobných urobili všetko, čo bolo v ich silách. Janko ako 34-ročný muž po brutálnom 

mučení a väznení umiera sám v skalických uliciach v roku 1965, Pier Giorgio doma 

ako 24-ročný na následky detskej obrny, ktorou sa nakazil pri službe chudobným, 

rovnako nepovšimnutý dokonca ani vlastnou rodinou v roku 1925. 

Chlapci študovali počas svetových vojen, čo komplikovalo ich životné osudy. Žili 

v tomto svete, ale nepatrili mu, patrili výlučne Ježišovi. Ako sa ich život chýlil 

ku koncu, uvedomovali si, že kňazmi majú byť vo svojich srdciach, pretože teraz je čas, aby sa 

stali Božími priateľmi, ktorí milujú až po obetu vlastného života. Pier videl v službe 

misionára blízkosť pri obyčajnom človeku a ako inžinier baník chcel svojím životom pôsobiť 

na srdcia tvrdých mužov. Janko žil ako misionár vo väzení, evanjelizoval spoluväzňov, 

neprestajne ohlasoval Krista svojím životom, prácou a úsmevom na tvári. 

Pier ako vášnivý športovec miloval výlety do hôr so svojimi priateľmi. 

Na náročných túrach sa naučil zriekať sa pohodlia, nesťažovať sa na hlad, 

smäd či únavu. Hory boli jeho vášňou, priestorom na rozhovor a oddych. 

Využíval tento čas na evanjelizáciu a nové priateľstvá. Mladých 

povzbudzoval  k účasti na svätej omši, čítaniu Svätého písma, či modlitbe 

ruženca. Rovnako i Janko bol študent plný rozletu, radosti a zmyslu 

pre prírodu a šport. Miloval hory okolo Bystrice, kam s chlapcami 

z Apoštolskej školy radi chodili. Spievali si, cvičili si rétoriku, smiali sa, modlili a neustále 

nachádzali Boha v jeho stvorenstve. Pier Giorgio od mladosti vynikal veselosťou, ktorá sa 
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prejavovala v rozhovoroch s ľuďmi aj pri pomoci chorým. Založil spoločenstvo mladých ľudí, 

ktorí žili radostným duchovným životom a túžili pomáhať biednym a chudobným. Aj Janko si 

v najťažších chvíľach života vždy zachoval pohodu ducha, radosť a úsmev na tvári, o čom 

svedčili ľudia v jeho okolí, ba aj spoluväzni. „Vždy mal na tvári úsmev. Veru: v živote som ho 

nevidela zamračeného… Hovoria tomu aj ,apoštolát úsmevu‘.“ (Anna Biskupičová). „Úsmev bol 

Jankovou legitimizáciou,“ napísal páter Anton Srholec, SDB a Vojtech Krištín nazval Janka 

„slnkom v temnotách“. 

Pier rovnako ako Janko bol veľmi vnímavý. Uvedomoval si, že je dôležité tráviť čas s ľuďmi 

na periférii spoločnosti, vypočuť si ich, mať na nich čas. Preto aj vstúpil do Spolku svätého 

Vincenta de Paul a podľa jeho slov v každom trpiacom slúžil svojmu Pánovi. Rád zdôrazňoval: 

„Ježiš prichádza ku mne každé ráno vo svätom prijímaní. Odvďačujem sa mu za to len veľmi 

nepatrne tým, že navštevujem chudobných.“ Obaja žili svoju misiu v duchu vincentskej 

charizmy verne až do smrti.  

Pier Giorgio sa zaujímal aj o verejný a politický život. Jeho úctyhodné postoje sa stretli aj 

s veľkou kritikou. Na ňu s pokojom reagoval slovami: „Vaše násilie nemôže poraziť silu našej 

viery, pretože Kristus neumiera.“ Počas vojny posielal povzbudivé listy svojim spoločenstvám, 

v ktorých upevňoval vieru a posmeľoval ich k odvahe a vytrvalosti. Varoval pred zradným 

nepriateľom – fašizmom. Na sklonku života spoznal ideológiu marxizmu, s ktorou sa naplno 

stretol Janko vo forme komunistickej totality. Diabol vtesnal svoju zúrivosť do myslenia ľudí, 

aby nenávideli Boha a každé jeho verné dieťa, a tak zaútočil aj na nášho Janka. On znášal 

jeho údery aj za druhých, povzbudzoval priateľov a spoluväzňov, modlil sa s nimi a rozprával 

im o Božej láske a odpustení. 

A my dnes?  

Ako môžeme vidieť, Pier Giorgio a Janko mali mnoho spoločných vlastností. No azda tá 

najsilnejšia z nich bola túžba po svätosti, či inými slovami láska k Bohu a k blížnemu. Obaja 

pochopili, že skutočnú radosť môže mať človek len vtedy, keď sa snaží iných ľudí robiť 

šťastnými. Že jedine láska dáva zmysel utrpeniu, krížu, bolesti – životu.  

Dnes pred nami teda stoja dva vzory mladých ľudí, ktorí pochopili veľmi 

skoro, čo je v živote naozaj podstatné. Vedeli sa radovať, užívať si krásy 

tohto sveta, plnohodnotné priateľstvá a vzťahy. No nad tým všetkým bol jasný cieľ – nebo. 

A to túžili šíriť už tu na zemi v duchu Kristových slov: “Božie kráľovstvo je medzi vami” 

(Lk 17, 21). Ako to, že sa im to podarilo? Ako to, že každý, kto sa s nimi stretol, až hmatateľne 

cítil Božiu lásku, vnímal hlboký pokoj, pozoroval srdečný úsmev na tvári a tešil sa ich 

prítomnosti? Oni by nám zrejme odpovedali, že kľúč k tomu všetkému spočíval v ich vzťahu 

s Kristom. Nechali sa natoľko preniknúť jeho Duchom, premeniť jeho láskou, že všade okolo 

seba šírili “Kristovu ľúbeznú vôňu” (porov. 2 Kor 2, 15). A tak niekedy nemuseli veľa hovoriť. 

Svojím životom (nad)prirodzene priťahovali druhých k tomu, ktorý jediný je Cesta, Pravda 

a Život (porov. Jn 14, 6). 
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Nezostaňme preto len pri obdivovaní týchto mladíkov, ale podľa ich vzoru pozvime Ježiša 

Krista do našich životov a spolu s ním sa pokúsme vniesť trochu viac lásky do našich vzťahov. 

A tak ako oni nikdy nezabúdajme na chudobných – Pánových miláčikov! Aby sme raz aj my 

mohli počuť z Kristových úst: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre 

vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť…“ (Mt 25, 34n.). 

Povzbudenia pápeža Františka 

„Drahí mladí, nezriekajte sa toho najlepšieho vo svojej mladosti, nepozorujte život z balkóna. 

Nemýľte si šťastie s gaučom a netrávte celý život pred obrazovkou. Nebuďte smutným 

obrazom opusteného vozidla. Nebuďte zaparkovanými autami, ale snívajte a robte dobré 

rozhodnutia. Riskujte, aj keď sa zmýlite. Neprežívajte svoj život pod anestetikami 

a nepozerajte sa na svet tak, ako keby ste boli turisti. Dajte o sebe počuť! Odožeňte od seba 

strachy, ktoré vás paralyzujú, nestaňte sa mladými múmiami. Žite! Usilujte sa o to najlepšie 

v živote! Otvorte dvierka na klietke a vyleťte von! Prosím vás, 

neodíďte predčasne do dôchodku!” (Christus vivit 143) 

V každej rodine, keď vidíme mladého človeka, ktorý celý deň len 

tak posedáva, ako uvažuje mama a otec? „Veď ten je chorý, 

niečo mu je“. A privedú ho k lekárovi. Je tak? Život mladého 

človeka je napredovanie, nepokoj, zdravý nepokoj, schopnosť 

neuspokojiť sa so životom bez krásy, bez farby. Ak mladí 

nebudú mať hlad po autentickom živote, kladiem si 

otázku – kam pôjde ľudstvo? Kam bude spieť ľudstvo 

s mladými ochabnutými, bez nepokoja? Kam bude 

smerovať?  (Generálna audiencia pápeža Františka 

o prikázaniach, 13. júna 2018)  

Povedzte mi: túžite byť opravdivo šťastní? V čase, keď nás priťahuje toľko zdanlivých podôb 

šťastia, hrozí, že sa uspokojíme s málom; že budeme mať málo ambicióznu predstavu 

o živote. Usilujte sa o veľké veci! Rozšírte si svoje srdcia! Ako povedal blahoslavený Pier 

Giorgio Frassati: „Život bez viery, bez dedičstva, ktoré treba brániť, bez neustáleho zápasu 

o pravdu, nie je život, ale živorenie. Nesmieme nikdy živoriť; musíme žiť“... Ak hľadáme 

úspech, potešenie, egoistické vlastnenie a z nich si urobíme modly, aj vtedy môžeme okúsiť 

okamihy opojenia a falošného pocitu oslobodenia, no nakoniec sa staneme otrokmi, nikdy 

nebudeme spokojní a budeme chcieť čoraz viac. Je veľmi smutné vidieť mladých ľudí 

„nasýtených“, no pritom slabých… Mladí ľudia, ktorí si zvolia Krista, sú silní, živia sa jeho 

slovom a „nekŕmia“ sa inými vecami. Majte odvahu ísť proti prúdu! Majte odvahu byť 

opravdivo šťastní! Povedzte „nie“ dočasnej a povrchnej kultúre; kultúre vyraďovania, ktorá 

vás nenaučí prijímať zodpovednosť a čeliť veľkým výzvam života! (Posolstvo Svätého Otca 

Františka k 29. svetovému dňu mládeže 2014)  
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 Božie slovo nás učí, že je „blaženejšie dávať ako prijímať“ (Sk 20, 35)... Vieme, že Pán nás 

miloval ako prvý. No skutočne… šťastní budeme iba vtedy, ak vstúpime do Božej logiky 

darovania a nezištnej lásky, ak odhalíme, že Boh nás nekonečne miloval, aby nás urobil 

schopnými milovať ako on, bez miery… Pier Giorgio bol mladý muž, ktorý pochopil, čo to 

znamená mať milosrdné srdce, citlivé voči tým najbiednejším. A dával im oveľa viac ako len 

materiálne veci; dával im seba samého, venoval im svoj čas, slová, schopnosť počúvať. Slúžil 

chudobným veľmi diskrétne, nikdy sa nevyvyšujúc…  Povážte, že vážne chorý v deň 

pred svojou smrťou dával pokyny ako pomáhať jeho biednym priateľom. Jeho rodina 

a priatelia ostali zarazení, koľko im neznámych chudobných, ktorých mladý Pier Giorgio 

navštevoval a ktorým pomáhal, sa zúčastnilo na jeho pohrebe. (Posolstvo Svätého Otca 

Františka k 31. svetovému dňu mládeže 2016) 

Energizer (kedykoľvek) – Rozosmej ma!  

Vek: čakatelia (10-14 rokov) 

Cieľ: Janko Havlík a Pier Giorgio boli „apoštolmi úsmevu a radosti“. Úlohou mladých bude 

navzájom sa rozosmievať. Musíme si priznať, že občas je náš zrak upretý iba na nás. Riešime 

to, čo nás trápi a pritom zabúdame na ľudí v našom okolí.   

Priebeh aktivity: Na začiatku tejto aktivity si animátor rozdelí účastníkov do dvojíc. Každá 

dvojica má za úlohu to isté: rozosmiať toho druhého. Pri tejto aktivite je zakázané štekliť sa, 

dotýkať sa toho druhého. Mladí môžu používať na rozosmiatie mimiku a gestikuláciu. Čas, za 

ktorý majú kamaráta rozosmiať, je 1 minúta. Po uplynutí časomiery sa vystriedajú. Vyhráva 

ten, kto rýchlejšie rozosmeje toho druhého. 

Aktivity 

Aktivita č. 1 (pohybová) – Poslúž mi! 

Vek:  pre všetky vekové kategórie 

Cieľ:  Janko Havlík bol zapálený pre službu chudobným. Skúsme aj my 

slúžiť našim biednym. Mnohokrát svojím pohľadom odsúdime druhých 

ľudí, hlavne tých bez domova. Dívame sa na nich nadradene, ale prečo? 

Vidíš v nich Pána Ježiša? Modlíš sa za biednych, hladných a trpiacich? 

Skús nad tým porozmýšľať. 

Pomôcky:  staré, potrhané oblečenie pre animátorov  

Príprava:  Každý animátor sa oblečie do svojho kostýmu, nie je to povinné. 
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Priebeh aktivity:  Animátori sa rozmiestnia tak, aby mal každý z nich dostatok priestoru.  Na 

začiatku tejto aktivity si moderátor rozdelí účastníkov do skupiniek. Každé stanovisko trvá 

5 minút. Následne skupina pokračuje v plnení úloh na inom stanovisku. Moderátor stretnutia 

si môže vybrať, ktorých chudobných v tejto aktivite použije (prípadne vymyslieť vlastných).  

1. SLEPEC – Tento chudobný by sa chcel poslepiačky dostať do kaplnky / určité miesto. Keď 

tam účastníci prídu, pomodlia sa s ním desiatok ruženca. 

2. HLUCHÝ – Úlohou mladých bude naučiť sa základné znaky z posunkovej reči / použiť 

pantomímu. Napíšu hluchému list, ktorý mu potom preložia do jeho posunkovej reči. On to 

musí pochopiť bez toho, aby mladí naňho prehovorili slovami. 

3. BEZNOHÝ – Tento chudobný bude na mladých nepríjemný – „Vy neviete aký je to pocit 

nemať nohu. Áno, áno, vám sa to povie, ľahko sa vám žije. Keby ste si vyskúšali aký je to 

pocit nemať nohu. Zahrajte si Kohútie zápasy....“  

Pravidlá kohútích zápasov: Na zemi je nakreslený kruh s priemerom 3-4m. Hráči sú 

rozdelení do dvoch tímov. Kapitáni tímov pošlú do kruhu jedného hráča – „kohúta“. Každý z 

nich stojí na jednej nohe, druhú ohýba dozadu, ruky má celý čas za chrbtom. Na signál vodcu 

„kohúti“ skáču na jednej nohe a ramenami sa začínajú navzájom vytláčať z kruhu alebo sa 

snažia prinútiť súpera, aby sa postavil na obe nohy. Víťaz získava pre svoj tím bod. Potom ide 

ďalšia dvojica hráčov do stredu atď. Ak počas boja obaja kohúty opustia kruh, ani jednému z 

nich nebude udelené víťazstvo a na ich miesta nastúpi nasledujúci pár. Počas boja musia byť 

ruky za chrbtom, inak stráca bod ten, kto ich spustil. Kohúty vstupujú do boja iba na signál. 

Ak niektorý z nich začne skôr, boj sa začína odznova. Ak je to druhýkrát, počíta sa ako 

porazený. Kapitáni bojujú ako poslední. Vyhráva tím s najväčším počtom bodov. 

4. RADOSTNÝ – Tento chudobný je veľmi zhovorčivý (vybrať animátora schopného hovoriť 

veľa z hlavy, „ukecať“ mladých) – „Ja som tak rád, že vás vidím,…“ „Neuveríte, čo sa mi minule 

stalo…“ a pod. (účastníci sa naučia počúvať druhých) „..urobili by ste mi veľkú radosť, keby 

ste si so mnou zatancovali. Môj obľúbený tanec je,...“ 

Aktivita č. 2 (súťažná) – Veríš mi! 

Vek: pre všetky vekové kategórie 

Cieľ: Tak ako Janko Havlík bol oporou pre svojich bratov a svoje sestry, skúsme aj my teraz 

viesť správnou cestou našich kamarátov za Ježišom. Dôvera a spolupráca je základom 

dobrého, hlbokého vzťahu. Občas môžeme stratiť dôveru v človeka. Ale treba pamätať na to, 

že stále sú tu ľudia, ktorým sa veriť dá, a ak nie, Pán Ježiš nás nikdy nesklame!   

Pomôcky: rôzne predmety, šatka 
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Príprava: Moderátor rozloží do miestnosti päť predmetov.  

Priebeh aktivity:  Účastníci sa rozdelia do skupín po 4 osoby. Spoločne vytvárajú jedno telo 

rozdelené na jednotlivé časti, ktoré si rozdelia: oko, ruka, ústa, ucho+noha. Po miestnosti 

rozloží animátor 5 predmetov, ktoré toto telo musí pozbierať. Avšak nie je to také 

jednoduché. Oko jediné vidí celú miestnosť. Nemôže však rozprávať, a tak iba 

prostredníctvom posunkov alebo gest vydáva pokyny ústam. Tie sú však k miestnosti 

otočené chrbtom a sledujú jedine oko, ktorého posunky sa snažia popísať ostatným. 

Ucho/noha počúva ústa a na základe príkazov sa so zaviazanými očami snaží dostať až 

k predmetom. Na chrbte nesie ruku, ktorá jediná môže dané predmety uchopiť. Ak na daný 

predmet nedočiahne, nemôže sa sama snažiť sa ho vziať, musí počkať, kým sa k nemu 

ucho/noha viac priblíži. 

Aktivita č. 3 (pohybová) – Smiem prosiť? 

Vek: pre všetky vekové kategórie 

Cieľ: Ako veriaci máme rozdávať radosť druhým. Radosť môžeme ukazovať rôznymi 

spôsobmi. Jednou z nich je aj tanec. Pri tejto aktivite sa musia účastníci prekonať 

a zatancovať si. 

   Príprava: Animátor sa pred stretnutím naučí jednu pieseň 

z repertoáru “eRko tancov”. 

Priebeh aktivity: Animátor vysvetlí/ukáže kroky tanca, ktoré sa 

idú tancovať. Zapne sa hudba a ide sa na to. Odporúča sa 

vybrať si tanec, ktorý vaše spoločenstvo doposiaľ nevie tancovať. 

Tance dostupné na internetovom linku:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsk5iHpUTW0bSqfDDM7gB9NfMtSjVle32     

 

Aktivita č. 4 (tvorivá, na zamyslenie) – Keby bolo keby, boli 

by sme v nebi!  

Vek: pre všetky vekové kategórie 

Cieľ: Vžiť sa do kože svätca. Položiť si otázku: môžem aj ja byť svätým? 

Svedčím svojím životom, že som Božím dieťaťom? Čo by som robil, keby som 

bol svätým?  

Pomôcky: Fotografie Janka a Piera Giorgia (pozri príloha č.1), veľký plagát (papier), lepidlo 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsk5iHpUTW0bSqfDDM7gB9NfMtSjVle32
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Priebeh aktivity: Animátor usadí účastníkov do kruhu. V strede kruhu bude plagát, na ktorý 

moderátor nalepil fotografie s Jankom a Pierom. Účastníci budú mať za úlohu napísať naňho, 

čo si o týchto mužoch pamätajú. Zároveň keďže boli misionármi tam, kde žili, mladí napíšu, 

ako oni môžu obohatiť svoje stretká, alebo v čom sa môžu zlepšiť. Môžu si položiť otázku: 

Ako sa naše spoločenstvo môže stať viac misionárske? Čo by nášmu spoločenstvu poradili 

Pier Giorgio a Janko? Nakoniec moderátor povzbudí mladých, aby sa v rámci spoločenstva 

tvorili pekné vzťahy. Čo dokázali mnohí svätí, dokážeme aj my. 

 

Aktivita č. 5 (tvorivá) – Všetko spoločne 

Vek: pre všetky vekové kategórie 

Cieľ:  Janko aj Pier radi trávili čas v blízkosti svojich priateľov, 

s ktorými spoločne robili množstvo vecí. Zabávali sa, smiali sa, pomáhali si. 

Pri tejto aktivite si to účastníci vyskúšajú hneď všetko naraz. Aj sa zabávať, aj sa smiať, 

aj si pomáhať. 

Pomôcky: papier, fixky, špagát 

Priebeh aktivity: Moderátor pripraví jednu fixku, na ktorú upevní toľko kusov špagátu, 

koľko je účastníkov. Každý si vezme jeden z povrázkov a spoločne ich napnú tak, aby fixka 

stála. Potom sa mladí koordinovanými pohybmi snažia nakresliť slovo (alebo obrázok), na 

ktorom sa vopred dohodli. 

Variácia č.1: Pri veľkom počte účastníkov ich animátor môže rozdeliť na skupinky, ktoré 

budú proti sebe navzájom súťažiť, nie len v rýchlosti, ale i v presnosti napísať alebo nakresliť 

slovo. Môžu napríklad spoločne napísať slovo „priateľstvo“.  
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Otázky k diskusii 

Odporúčame viesť aj diskusiu, ktorou pomôžeme mladým prijať tému do svojho života 

a pozdieľať sa s ostatnými. Nech však každý na otázky odpovedá v slobode, bez nátlaku! 

Môžeš niektorých sem-tam povzbudiť, no keď vnímaš, že niekto nechce odpovedať, určite ho 

nenúť. Nech sa všetko odohráva v príjemnej atmosfére.  

1.  Pierovi a Jankovi bránili ľudia z ich okolia prežívať vieru. Zažil si niečo podobné? 

2. Čo by nám dnes Janko a Pier Giorgio poradili zlepšiť v našom MS-ku? 

3. Ako často sa usmievaš? Si radostný naozaj úprimne? Čo pre tebe znamená, keď sa na 

niekoho usmievaš, a keď sa niekto usmeje na teba? 

4. Slúžil si niekedy chudobným ľuďom? Akým spôsobom? Prečo 

si sa tak rozhodol? Keď nie, chcel by si to niekedy vyskúšať? Bráni 

ti v tom niečo? Poznáš niekoho, kto takto pomáha pravidelne? 

5. Aké rôzne druhy chudoby poznáš? 

6. Čo je to misionársky spôsob života? Ako by si mohol žiť misionársky tam, kde si? Vo 

svojej rodine, vo svojej škole, vo svojom okolí…  

7. Aký máš vzťah s prírodou? Chodievaš aj ty do prírody načerpať sily ako Janko alebo 

Pier? Dokážeš žasnúť nad prírodou a vidieť v nej dielo Stvoriteľa? 

8. Zaoberáš sa ekológiou? Separuješ doma odpad alebo nejakým iným spôsobom 

pomáhaš životnému prostrediu? 

9. Sleduješ dianie v Cirkvi a spoločnosti? Máš všeobecný prehľad o politike, novinkách 

v samospráve/diecéze i celom svete? Vieš, na aké pastoračné cesty chodí Svätý Otec?  

10. Pier Giorgio aj Janko povzbudzovali ľudí vo svojom okolí, boli im vždy nablízku 

a dávali im svoj plnohodnotný čas. Robíš to aj ty vo svojom MS-ku, triede, rodine? 

Konkrétne predsavzatia 

Ku koncu stretka predstav účastníkom predsavzatia. Nech každý zrealizuje to, ktoré ho najviac 

oslovilo. Neodporúčame dať si viac ako jedno predsavzatie. Menej je niekedy viac…  

Naštudujem si niečo viac o Pier Giorgiovi Frassatim  

Pomodlím sa za chudobných  

Budem viac chodiť do prírody  

Budem sa viac zaujímať o svojich priateľov 
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Pozvem von (napr. na kávu, čaj, horúcu čokoládu, koláč a pod.) niekoho, 

s kým som už dlho osobne nebol 

Zamyslím sa, či sa nemôžem viac zaangažovať v dianí v spoločnosti alebo 

miestnej Cirkvi (farnosti) 

 

Záverečná modlitba 

Všemohúci Otče, dal si nám mnohých mladých ľudí, ktorých životy nám ponúkaš ako 

vzory pre tie naše. Jedným z nich je aj blahoslavený Pier Giorgio Frassatti alebo Janko 

Havlík. Na ich tvárach bolo vždy vidieť úsmev a radosť zo zmysluplného života. 

Prosíme ťa, aby sme aj my nachádzali zmysel a radosť pomocou misionárskej služby 

chudobným a lásky k Tvojmu stvoreniu. Amen.  (Zdroj: autorský tím) 

 

  
Zdroj: https://www.verim.sk/ 
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Výzvy pre tvoje MS 

Napokon ponúkame každému náročnejšie výzvy, ktoré môžete splniť jednotlivo alebo spoločne 

ako MS-ko. Nebojte sa obetovať trochu námahy! Veď svätosť je pre každého… 

1. Pre viacerých členov spoločenstva zorganizujem túru na vrch v blízkom okolí, ktorý si 

spoločne dohodneme. 

2. Skontaktujem sa s niekým, kto slúži chudobným (napr. s pátrami vincentímni) 

a spýtam sa ich, ako by som im mohol pomôcť. 

3. Zaobstarám si knihu o blahoslavenom Pier Giorgiovi Frassatim. Pomodlím sa novénu 

k nemu. 

4. Pier Giorgio aj Janko chceli neustále rásť k svätosti, na to bolo ale potrebné, aby si 

uvedomovali aj svoje nedostatky. Požiadam niekoho zo svojho okolia (rodina, priatelia, 

MSko), aby mi úprimným a láskavým spôsobom povedali, čo na sebe môžem zlepšiť.  

5. Ako spoločenstvo sa v rámci pôstneho obdobia pomodlíme Krížovú cestu malých 

duší (ktorú zostavil Janko Havlík)  
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Miesto pre animátora na jeho poznámky 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Prílohy  

Príloha č. 1 – fotografie Janka a Piera Giorgia 

 

 

 

 

 


